GUIDAD BUSSTUR
RUNT DELLENSJÖARNA!
Följ med på en dagstur med lokal guide och upplev de mytomspunna Dellensjöarna.
Besök bl.a. hälsingegården Ystegårn i Hillsta och Bror-Erics utställning.
Passar för Er som redan bestämt vart Ni ska bo under Er vistelse.

Catherine Vennberg
Turismutvecklare
Org.nr: 751228-7520
Lin & Lo Turismutveckling
Gammelsträng 112
820 64 NORRBO

780 kr/pers

Tfn: 0730-46 33 02

(inklusive moms)

E-mail: catherine@linolo.se
Hemsida: www.linolo.se
Bankgiro: 611-8129
Swift: ELLFSESS
Iban:

Programmet, som är anpassat för dagsutflykter i Hälsingland, ingår följande:
Start:

Vi avreser ca 7.30-8.30 beroende på vart boendet är förlagt.

Förmiddag:

Vårt första stop blir på hälsingegården Ystegårn i Hillsta, strax
utanför Hudiksvall. Vi gör även ett stop på Hälsinge Linneväveri

SE679020 0000 0902 29221698

innan vi tar vägen mellan Dellensjöarna – nämnd som Sveriges

Godkänd för FA-skatt

vackraste väg.
Lunch:

Serveras på någon av bygdens restauranger med rofylld miljö.

Eftermiddag: Vi fortsätter dagen med en tur till Moviken, där det sommartid är
olika konstutställningar. Därefter gör vi ett stop hos Bror-Eric –
Hälsingland i saga och verklighet. Möjlighet till shopping.
Avslut:

Vi ankommer tillbaka till boendet ca 16.30-17.30

Paketeterbjudandet gäller maj-september 2019 och är en aktivitet anpassat för bussgrupper.
Lokal guide medföljer under dagen och möter upp vid det aktuella boendet.
Ovanstående pris baseras på grupper om 30 personer eller fler.
Vid färre antal (min. 18 pers/grupp) ca 1 095 kr/pers inkl. moms eller enligt offert.
Vid speciella önskemål skräddarsys paket efter just Era behov.
Transport, boende inkl. halvpension ingår inte i ovanstående pris.
Chaufförs lunch och aktiviteter är kostnadsfritt.
Betalningsvillkor: 20 dagar innan ankomst vid direktbokning.
Vid bokning senare sker betalning senast ankomstdagen.
Vid bokning online gäller andra betalningsvillkor.
Lin & Lo Turismutveckling innehar resegaranti genom Visita AB
Bokning och information:
Tel: 0730-46 33 02
E-post: catherine@linolo.se

Lin & Lo Turismutveckling
Din lokala guide och researrangör i Hälsingland

